
Protokollsunderlag 2/2018 Paragraferna 020-033

Tid: 6.2.2018 kl. 19:00

Plats: Akava-Ålands kansli

Närvarande: Karsten Steiner René Sköld Anna Smedlund
 Susanne Guildford Marcus Gustafsson Staffan Holmström
 Anna-Lena Beckman Camilla Hellström

§020 Mötets öppnande

Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet.

§021 Kallelse och beslutförhet

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§022 Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§023 Protokoll 1/2018

Protokollet godkändes.

§024 Informationsärenden

Till kännedom: 

- Avtalskrav har skickats till Akava-Ålands styrelse.

- ”Rektorsarbetstidsbrev” har skickats till Akava och landskapets utbildningsavdelning.

Från utbildningsavdelningen har vi fått ett nekande svar. När gymnasielagen revideras 

lyfter vi frågan pånytt.

- Ordförande är inbjuden att delta i Akavas framtidsseminarium den 13.2.

§025 Arbetsetikträffen

De sista detaljerna kring arbetsetikträffen diskuterades och slogs fast. Karsten Steiner och 

Staffan Holmström deltar från lärarföreningen. Mötet hålls som en diskussion mellan alla 

deltagare och utan moderator. Specifika diskussionsfrågor utarbetades.

§026 Vårmöte 13.3

Förslag: Inbjudan skickas till tidningen Läraren.

Beslut: Karsten Steiner skriver och skickar inbjudan till Läraren. Kl. 18 börjar mötet i 

Lagtinget. Efter mötet hoppas vi på att få höra om arbetet med revideringen av 

grundskolelagen. Karsten Steiner bjuder in lämplig gäst. Indigo är bokat.

§027 Fortbildningsrådet. Ålands lärarförening ska ha en representant i Fortbildningsrådet.

Förslag: Representant utses efter diskussion.

Beslut: Ärendet diskuterades och Camilla Hellström utsågs till vår representant.

§028 Försäkringsinfokväll.

Sune Alén och Karsten Steiner har under hösten varit i kontakt med försäkringsbolagen på 

Åland. Tanken är att ordna en infokväll för medlemmar, där olika försäkringsfrågor 

diskuteras.  

Förslag: En infokväll ordnas t.ex. tisdagen den 3.4 eller torsdagen den 5.4.

Beslut: Beslut om datum tas efter att diskussion med representanterna i 

försäkringsbolagen har förts.

§029 Diskussionsärenden

I den nya grundskolelagen bör det uttryckligen stå att eleverna under sin grundskoletid

bör få ta del av grundläggande IKT-kunskap och vad eleverna specifikt ska lära sig inom 

detta område (att bifoga filer när man skickar e-post o.s.v.). 
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Vad gäller budgeten för år 2017 har vi gått back. Detta innebär att vi i år kommer att 

skära ner på bl.a. den mängd alkohol vi bjuder våra medlemmar på på fester.

§030 Medlemsärenden

En medlem har gått ur föreningen.

§031 Tillkännagivanden

Inga tillkännagivanden.

§032 Övriga ärenden

Camilla Hellström deltar i ett möte gällande en kompletterande utbildning (som 

Landskapsregeringen ska ordna) för lärare utbildade i Sverige. Hon kollar med Patricia 

Andila om hon också kan delta.

§033 Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 20:55.

__________________________________      ________________________________
Ordförande Karsten Steiner       Sekreterare Anna Smedlund
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